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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan 

baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Masih menurut 

Suryadi, bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam 

mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan 

sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana 

yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari 

rakyatnya (Siti Kurnia, 2010). Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapati jasa 

timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Moh. Zain, 2007).  

Pajak tidak hanya ada di Indonesia, dan sudah menjadi fenomena di 

seluruh dunia (Siti Kurnia, 2010). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi 

kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan 

gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun 

penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu 

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif 

dan efisien.  



2 
 

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal 

ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak.  

Berikut tabel dan grafik pendapatan bruto pajak dan bukan pajak tahun 

2009 dan 2010 yang diambil dari laporan keuangan DJP pajak.go.id.  

Tabel 1.1  

Pendapatan Bruto Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2009 dan 2010 

Sumber : Laporan Keuangan DJP 

Tabel 1.1 adalah uraian penerimaan bruto negara berupa pajak dan non 

pajak pada tahun 2009 dan 2010. Tabel tersebut menunjukan bahwa Realisasi 

Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2010 

adalah sebesar Rp 667.612.639.469.373,00 dan apabila dengan memperhitungkan 

pengembalian pendapatan sebesar Rp 40.141.311.969.968,00 realisasi Pendapatan 

Neto menjadi sebesar Rp 627.471.327.499.405,00 atau mencapai 94,86 persen 

dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 

661.504.155.660.295,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahun 

Anggaran 2009, Pendapatan Bruto Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan 

sebesar Rp 92.171.032.938.985,00 atau 16,02 persen. Kenaikan tersebut berasal 

dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 92.172.037.111.820,00 dan 

penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 
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1.004.172.835,00. Dari tabel 1.1 kita dapat mengetahui bahwa pajak merupakan 

penerimaan negara yang paling besar dan sangat penting untuk membangun 

negara. Oleh karena itu, sudah semestinya wajib pajak patuh terhadap peraturan 

yang berlaku dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. 

Fakta yang ditemukan di lapangan, tingkat kepatuhan masih tergolong 

rendah sementara tingkat wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, 

seperti berita yang diketik oleh Hendra Kusuma yang diambil dari media 

economy.okezone.com hari selasa, 16 juli 2013 dalam judul  “Kepatuhan Pajak 

Pribadi Baru Mencapai 41,6%”  mengatakan direktorat jendral pajak  mencatat 

dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi baru 25 juta 

yang membayar atau sekitar 41,6 persen, sedangkan untuk wajib pajak badan DJP 

mencatat dari sekitar lima juta wajib pajak badan yang memiliki laba, baru sekitar 

520 wajib pajak yang membayar pajak. 

Direktorat Jendral Pajak mencatat penerimaan Pajak Penghasilan yang 

diterima tahun 2008 - 2011 hanya tumbuh sekitar 13% per tahun. Hal ini bisa 

dilihat dari rincian tabel berikut : 

Tabel 1.2  

Kepatuhan dan Penerimaan Pajak PenghasilanTahun 2008 – 2011 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jendral Pajak  
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Tabel 1.2 menunjukan bahwa wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2008 

sampai 2011 terus meningkat. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT mengalami 

kenaikan di tahun 2008, 2009, 2010 dan mengalami penurunan tahun 2011. 

Meskipun wajib pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 

sampai 2011, penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 50% di tahun 2011. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan 

wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar berkisar dibawah 60 %, bahkan 

ditahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar angka 52%. 

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai 

penerimaan pajak. Seorang ahli ekonomi (Sarker , 2003) mengatakan bahwa 

kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk 

melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar). 

Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan 

dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat 

kepatuhan rendah. 

Fakta yang sama juga ditemukan di media online Bandung.bisnis.com 

pada hari Kamis, 12 Desember 2013 dalam judul “Tingkat Kepatuhan Warga 

Jabar Bayar Pajak Masih Rendah “ yang dikemukakan oleh Rani Ummi. 

Beliau mengatakan bahwa dari sekitar 1,2 juta WP hanya 50% yang 

menyampaikan SPT Tahunannya. Dari 50% pembayaran pajak aktif tidak semua 

membayar pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Fenomena kepatuhan juga 

ditemukan di media online Pikiran-rakyat.com pada hari Kamis, 15 Maret 2012 

dalam judul “Baru 42 Persen Wajib Pajak di Kota Bandung yang 
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Menyerahkan SPT” bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung 

dalam melakukan pembayaran pajak baru hingga 2011 baru mencapai 42%, dari 

sekitar 385.000 wajib pajak di Kota Bandung, sedangkan dari 42.000 perusahaan, 

baru sekitar 32 persen yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna 

mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010).  

 Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Menteri 

Keuangan No.544/KMK.04/2000). Kriteria kepatuhan wajib pajak sendiri adalah 

tepat waktu dalam menyampaikan SPT , tidak mempunyai tunggakan pajak, 

menyelenggarakan pembukuan dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk memenuhi kriteria tersebut, 

dibutuhkan tindakan preventiv agar wajib pajak dapat membayar dan  

melaporakan SPT tepat waktu. Cara efektif agar wajib pajak menjadi wajib pajak 

yang  patuh  adalah dengan  menerapkan sanksi tanpa pandang bulu dan 

dilaksanakan secara konsekuen (Ilyas dan Burton, 2010). Pengertian Sanksi 

perpajakan itu sendiri adalah : 

“sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventiv) agar Wajib Pajak Tidak 

melanggar norma perpajakan.”(Mardiasmo, 2011) 

 



6 
 

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh 

karena itu, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga 

mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. 

Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan 

demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.  

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena 

pemerintah Indonesia memilih menerapkan Self Assessments System dalam rangka 

pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan 

pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.  

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi 

Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelangaran suatu norma 

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam 

dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi 

dan pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada 

sanksi administrasi, konsekuensi nya adalah pembayaran kerugian kepada negara 

berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya 

adalah  siksaan atau penderitaan.  
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Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas wajib mengisi SPT Tahunan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti 

usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang 

mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan 

tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas 

yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.  

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut 

dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha 

mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri 

maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. 

Untuk meningkatkan pembayaran pajak, Direktorat jendral pajak tidak akan 

berhenti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Selain 

tindakan persuasif, telah disiapkan sanksi tegas seperti mengenakan denda atas 

keterlambatan pembayaran pajak. Pemberian sanksi dilakukan untuk 

merealisasikan target perolehan pajak dan meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib 

Pajak khususnya di daerah Jawa Barat.  
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Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya ini 

biasa disebut dengan Compliance Cost. Biaya kepatuhan adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang 

dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu (Sandford, 1989). 

Biaya kepatuhan bukan hanya dalam artian uang (Direct Money Cost), tetapi 

juga waktu (Time Cost) dan pikiran (Psychological Cost). Wajib Pajak yang telah 

berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan  peraturan 

Undang-Undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan 

biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban 

pajaknya. Oleh sebab itu, apabila biaya kepatuhannya berubah maka akan 

berpengaruh juga terhadap kepatuhan itu sendiri. 

Berdasarkan  uraian di atas, keberhasilan  penerimaan pajak suatu negara 

tergantung  kepada  upaya pemerintahnya dalam  meningkatkan  kepatuhan dan 

menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan 

pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang  profesional, 

mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat  peraturan  perpajakan 

yang  mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum  

kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih 

judul “Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi survei pada KPP 

pratama Bandung Tegalega)’’. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega. 

2. Seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega. 

3. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP pratama Bandung 

Tegalega. 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

1.3.1  Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

mengenai variabel yang diteliti yaitu Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya 

Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegalega. 
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1.3.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung 

Tegalega. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi administrasi dan biaya 

kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP pratama 

Bandung Tegalega 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Bagi Peneliti  

  Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan perpajakan, dan memperoleh gambaran langsung tentang 

pengaruh sanksi administrasi dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan perpajakan bagi mahasiswa lain. 

3. Peneliti Lain  

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran 

dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 



11 
 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada 

KPP Pratama Bandung tegalega yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No.216 

Bandung. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bulan 

Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015. 

 

 

 


